
 
 
 

 

Ռեզյումե(CV) 
1.  

²½·³ÝáõÝ, աÝáõÝ, 

հ³Ûñ³ÝáõÝ՝ 
Հասմիկ Վազգենի Բալաբեկյան 

 

2.  
ÌÝÝ¹Û³Ý 
ûñ/³Ùë³ÃÇí/ï³ñ»ÃÇí` 

02/11/1992թ. 

3.  

ÌÝÝ¹Û³Ý í³Ûñ` ՀՀ, Գեղարքունիքի մարզ, ք. Մարտունի, գ. Լիճք 

4.  
Բնակության վայր` ք. Երևան, Ավետ Ավետիսյան 21 շ., բն. 15 

5.  Ð»é³Ëáë`  µçç³ÛÇÝ (043)-007-066  

6.  
¾É. ÷áëï` e-mail՝mai hasmik.balabekyan92@gmail.com  

7.  

ÎñÃáõÃÛáõÝ/ 

մասնագիտություն` 

 
 

    2017-2018թ. ՀՀ փաստաբանական դպրոց հիմնադրամ՝ տրվել է փաստաբանի 

որակավորում: 

 

    2014-2016թթ.  Երևանի պետական համալսարանի իրավագիտության 

ֆակուլտետի մագիստրատուրա:  

   Կոչումը-իրավագիտության մագիստրոս՝ գործարարական իրավունք 

մասնագիտացմամբ, (տրվել է ստացիոնար ուսուցմամբ ավարտական դիպլոմ),  

   Մագիստրոսական թեզ՝ ‹‹Միջազգային ծովային բեռնափոխադրումների 

իրավական կարգավորումը›› թեմայով: 
 

    2010-2014թթ. Երևանի պետական համալսարանի իրավագիտության 

ֆակուլտետի բակալավրիատ: 

   Կոչումը-իրավագիտության բակալավր՝ քաղաքացիաիրավական 

մասնագիտացմամբ (տրվել է ստացիոնար ուսուցմամբ ավարտական դիպլոմ),       

    Ավարտական դիպլոմային աշխատանք՝ ‹‹Միջազգային ծովային 

բեռնափոխադրումների իրավական կարգավորումը›› թեմայով: 

8 .   

Աշխատանքային փորձ/ 

Հասարակական /   

Կամավորական  

աշխատանքներ՝  
 

    2017-2020թթ․ ՀՀ ԱՆ իրավական ապահովման վարչության առաջատար 

մասնագետ (ավագ իրավաբան): 

    2017թ. ապրիլ- 2017թ. հուլիս ՀՀ արդարադատության նախարարի առաջին 

տեղակալի օգնական: 

    2016թ. նոյեմբեր- 2017թ. մարտ, ՀՀ ֆինանսների նախարարություն՝ 

իրավաբանական վարչության պայմանագրային ստաժյոր: 

    2015-2016թթ. Երևան քաղաքի Ավան և Նոր Նորք վարչական շրջանների 

ընդհանուր իրավասության դատարան՝ դատավորի օգնական քաղաքացիական 

գործերով: 

    2013-2014թթ. ԵՊՀ ‹‹Իրավաբանական կլինիկա››-ի  իրավախորհրդատու: 
9.   

Ծրագրեր, դասընթացներ/ կուրսեր/ սեմինարներ/գիտաժողովներ/պրակտիկաներ՝ 

Î³½Ù³Ï»ñåáõÃÛ³Ý 
³Ýí³ÝáõÙÁ 

Տ³ñ»Ãիվը  Ծրագրի անվանումը 

Վրաստանի 

Հանրապետություն 

2018 «Քրեական արդարադատության համակարգերում իրավական 

(փաստաբանական) օգնության մատչելիություն» թեմայով միջազգային  

խորհրդաժողով։ 

ՀՀ արդարադատության 

նախարարություն 

2017,2018, 
2019 

Համաշխարհային բանկին Doing Business-2018, Doing Business-2019 և 

Doing Business-2020 նախագծի շրջանակներում ամենամյա զեկույցի 

նախապատրաստման համար ՀՀ-ում սնանկության վարույթի 

իրավական կարգավումների վերաբերյալ սնանկության ցուցիչի 

հարցաթերթիկի լրացում և հրապարակում: 

«Երևան» նոտարական 

տարածք, «Կենտրոն-4» 

նստավայր 

 
2015 

 

Պրակտիկա 

mailto:hasmik_balabekyan@mail.ru


 
 
 

 

 

Մասնագիտական կրթության 

որակի ապահովման ազգային 

կենտրոն հիմնադրամ 

 
2015 

 

Պրակտիկա 

 «ԱրմենՏել» ՓԲԸ 
2014թ. 

հունիս, 

‹‹Իրավունքը կապում է մեզ›› ծրագիր՝ դասընթաց, պրակտիկա, 

(տրվել է վկայագիր) 

‹‹Իրավունքի զարգացման 

կենտրոն›› հ/կ  

 

2014թ. 

հունիսի, 

Սեմինար-քննարկում ‹‹Մարդու իրավունքները բժշկական 

օգնություն և սպասարկում ստանալիս›› թեմայով, 

‹‹Առաքելություն Հայաստան›› 

հ/կ                

2014թ. 

ապրիլ, 

Թրեյնինգ սիրիահայ փախստականների  համար /թրեյնինգավար/, 

թրեյնինգի շրջանակում ՀՀ-ում աշխատանքային իրավունքների և 

դրանց օրենսդրական կարգավորման վերաբերյալ լեկցիայի 

ներկայացում՝ ‹‹Աշխատանքային պայմնագիրը և աշխատողի 

իրավունքները›› թեմայով, 

‹‹Իրավաբանական 

կլինիկա›› 

2013-

2014թթ. 
Իրավաբանական կլինիկական դասընթաց, արտադրական պրակտիկա 

(տրվել է վկայագիր) 

‹‹Փախստականների հարցերով 

գերագույն հանձնակատարի 

գրասենյակ›› (UNHCR) 

1)2014թ.-ի 

հոկտեմբեի 

1-3, 

2)2013թ.-ի 

սեպտեմբեի 

18-20, 

‹‹Փախստականների  միջազգային պաշտպանութունը›› թեմայով 

դասընթաց, (տրվել են վկայականներ) 

ԵՊՀ իրավագիտութայն 

ֆակուլտետ՝ ‹‹Էկոլոգիական 

իրավունքի գիտաուսումնա-

կան կենտրոն›› 

2013թ. 

դեկտեմբեի 

5, 

‹‹Գենետիկորեն ձևափոխված օրգանիզմների գործածություն. 

օգուտներ և մարտահրավերներ›› խորագրով հանրապետական 

գիտաժողովին զեկույցի ներկայացում ‹‹Գենային ինժեներիայի 

իրավական կարգավորումը›› թեմայով, (տրվել է վկայագիր) 

ԵՊՀ իրավագիտության 

ֆակուլտետ 

2013թ. 

հունիսի 12, 
Մասնակցություն ԵՊՀ իրավագիտութայն ֆակուլտետի 80-

ամյակին նվիրված միջբուհական դատախաղին, (տրվել է 

պատվոգիր) 

ԵՊՀ իրավագիտութայն 

ֆակուլտետ 

‹‹Ուսանողական գիտական 

ընկերություն›› 

2013թ. 
Մայիսի 20, 

‹‹Մասնավոր իրավունքի տեսական և գործնական հիմնա-

խընդիրներրը և դրանց լուծման ուղիները արդի ժամանակա-

շըրջանում›› խորագրով ներֆակուլտետային գիտաժողովին 

գիտական աշխատանքի պաշտպանություն ‹‹Համալիր ձեռնար-

կատիրական գործունեության թույլտվության՝ ֆրանչայզինգի, 

պայմանագրի իրավական կարգավորումը›› թեմայով, (տրվել է 

պատվոգիր) 
10.   

È»½áõÝ»ñÇ ÇÙ³óáõÃÛáõÝ՝ 

 Î³ñ¹³É 
Reading 

¶ñ»É 
Writing 

Ð³Õáñ¹³Ïóí»É 
Communication 

Ð³ëÏ³Ý³É 
Understanding 

Ð³Û»ñ»ÝArmenian գերազանց գերազանց գերազանց գերազանց 

èáõë»ñ»ÝRussian գերազանց գերազանց գերազանց գերազանց 

Գերմաներենglish  գերազանց լավ լավ լավ 

Անգլերեն սկսնակ 

11.  Հ³Ù³Ï³ñ·ã³ÛÇÝ գիտելիքներ` 

MS office(Word, Exel, Access, PowerPoint),  

(ինտերնետային ռեսուրսներից հեշտությամբ օգտվելու ունակություն): 



 
 
 

 

 

12. Մասնակցությունը 

օրենսդրության 

մշակման 

աշխատանքներին 

      «ՀՀ աշխատանքային օրենսգրքում փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին» ՀՀ 

օրենսգրքի նախագծի մշակման աշխատանքներին անմիջական մասնակցություն: 

      «Բազմաբնակարան շենքի կառավարման մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություն կատարելու և 

«Համատիրության մասին» ՀՀ օրենքն ուժը կորցրած ճանաչելու մասին օրենքի նախագծի 

մշակման աշխատանքներին անմիջական մասնակցություն: 

       

 


